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Kaarsjes in donkere straten, Feest van licht

Om ons heen is het volop herfst: de dagen wor-
den korter, het waait, regent en het wordt wat 
kouder. Niet zo veel aan, zou je zeggen. Maar 
kijk maar eens goed en je ziet de mooiste kleu-
ren. Ook in de kerk wacht ons een mooie tijd. 
Haal de kaarsjes en lantaarns maar uit de kast! 
De komende periode staat in het teken van licht. 
Op 11 november gedenken we Sint Maarten. Een 
heilige met een mooi verhaal. En op zondag 29 
november begint de Adventstijd. 

Sint Maarten is bekend van het delen van zijn 
soldatenmantel met een arme bedelaar (Kijk op 
pagina 9). Hoe zou dat verhaal verder gaan...?

DE BEDELAAR EN DE MANTEL VAN MARTINUS
Toen de bedelaar bij de poort de volgende mor-
gen wakker werd, voelde hij verbaasd aan de 
prachtige halve rode mantel die hij om had. Hij 
herinnerde zich een briesend wit paard dat vlak 
voor zijn neus stil hield, de stem van de ruiter 
die iets tegen hem zei, zijn zwaard trok en plot-
seling de helft van zijn grote soldatenmantel af-
sneed. De bedelaar had de mantel omgedaan en 
had heerlijk geslapen ondanks de bittere kou. 
Dit was de mooiste aalmoes die hij ooit had ge-
kregen. “Ik ga de soldaat zoeken,” dacht hij. “Ik 
wil hem bedanken.” De bedelaar kwam stram 
overeind en liep door de poort de stad in. De 
mensen keken hem nieuwsgierig na en fluister-
den: “Is dat niet de bedelaar? Wat ziet hij er knap 
uit.” Hij vroeg links en rechts waar de soldaat op 
zijn witte paard was gebleven. “Deze straat uit,” 
zei de een. “Naar het paleis,” zei de volgende. 
De bedelaar was nog nooit zo dichtbij het paleis 
geweest. 

Aan de poort stond een weesmeisje. Ze speelde 
op een fluit, maar omdat ze zo bibberde van de 
kou, klonk het liedje nergens naar en lag er nog 
geen enkel muntje in haar bedelnap. De bede-
laar wist hoe dat voelde. Hij pakte zijn mantel en 
mat de helft af, toen scheurde hij hem in tweeën 
en sloeg de helft om haar schouders. Het meisje 
merkte het amper, zo verkleumd was ze.

De bedelaar liep door in zijn halve, halve rode 
mantel. Op het plein voor het paleis zat een 
koopvrouw met appels en noten. Ze had een 
kindje op haar schoot dat erbarmelijk klaagde. 
“Wat is er aan de hand?” vroeg de bedelaar. 
“Koopt u toch wat appels meneer,” zei de vrouw, 
“dan kan ik een dekentje kopen voor mijn kind, 
het kan niet slapen van de kou.” De bedelaar 
wist hoe dat voelde. Hij bedacht zich geen mo-
ment en scheurde zijn stuk mantel nog een keer 
in tweeën. Toen het kind het warme dekentje 
voelde, werd het direct stil. 

De bedelaar kwam langs een jongen die zat te 
huilen bij de brokstukken van een schaal met ei-
eren. “Wat is er gebeurd?” vroeg de bedelaar. “Ik 
moest deze eieren verkopen om geld te verdie-
nen voor mijn familie,” snikte de jongen, “maar 
de schaal viel uit mijn handen. Ik heb nog maar 
een paar eieren over, en niets om ze in te dra-
gen.” De bedelaar pakte de rest van zijn mantel, 
scheurde er de helft af en liet de jongen zien 
hoe hij daar de tere eieren in kon dragen.

Met zijn laatste stukje mantel liep de bedelaar 
verder om de soldaat te zoeken. Ineens zag hij 
het witte paard voor de paleisdeur staan. Een 
oude knecht was bezig het paard te poetsen. 
“Waarom laat u de borstel steeds uit uw handen 
vallen?” vroeg de bedelaar. “Ach, mijn handen 
doen pijn van het harde werken,” zei de oude 
man. “Met deze kou voel ik helemaal niets meer.”
 “Hier,’ zei de bedelaar, en scheurde zijn laatste 
stukje mantel in tweeën.

“Wikkel deze warme doek om je hand. En ver-
tel me dan waar de eigenaar van dit paard is!” 
“Heer Martinus bedoelt u?” zei de knecht, “Daar 

komt hij net aan.” De bedelaar liep met uitge- 
spreide armen op Martinus af en viel voor hem 
neer. “Dank u, heer, voor de mantel die u me ge-
geven hebt!” 
“Maar goede man, waar is hij gebleven?” vroeg 
Martinus. “Ik kwam een weeskind tegen“ begon 
de bedelaar. Maar de oude knecht pakte zijn 
arm en riep: “Ik heb weer warme handen dankzij 
uw doek.” En daar kwam de jongen aangerend, 
die riep: “Al mijn eieren verkocht! Ze lagen zo 
mooi op het rode kleedje dat iedereen kwam kij-
ken.” Ook de appelvrouw kwam erbij: “Kijk, heer, 
mijn kind slaapt als een roos onder de rode de-
ken.” Toen hoorden ze in de verte fluitspel. Het 
weesmeisje kwam eraan, in haar rode omslag-
doek, om hem te bedanken met een liedje.

De bedelaar stond met het laatste stukje man-
tel in zijn hand en dankte Martinus opnieuw: 
“Dank u, heer, dat ik eindelijk iets had om weg te 
geven.” Martinus zag hoe zijn mantel heel veel 
mensen blij had gemaakt. De tranen sprongen 
hem in de ogen. Maar daar wist de bedelaar wel 
raad mee ...            (c) tekst en beeld Marjet de Jong

Prentenboek over de vreugde van het delen

Elk jaar op 11 november wordt er in de stad het 
Sint Maartensspel opgevoerd. Marieke en haar 
teddybeer staan erbij met hun lantarens en ze 
zingen met de andere kinderen mee. Ze zien 
hoe de goede Sint Maarten zijn mantel deelt 
met een halfbevroren man. Opeens begint er 
een klein jongetje te huilen. Hij is zijn lantaren 
kwijtgeraakt. Dan kijkt Sint Maarten de kleine 
teddybeer veelzeggend aan, die de boodschap 
begrijpt en zijn lantaren aan het jongetje geeft. 
Gelukkig heeft Marieke haar lantarentje nog en 
dat deelt ze samen met haar teddybeer.
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